INSCHRIJVEN VIA  https://talenland.nl/dag20

Met veel enthousiasme willen
we u op de hoogte brengen van
alweer de 3e editie van “Een
dag met Talenland”. Een jaarlijks
terugkerende studiedag speciaal
voor taaldocenten die lesgeven
in het voortgezet onderwijs. Deze
zal plaatsvinden op 8 februari
2020 in de Centrale Openbare
Bibliotheek in Amsterdam.

EEN DAG MET
TALENLAND

Wanneer?
8 februari 2020
Van 10:00 tot 17:00 uur

Waar?
OBA Amsterdam
Prinsen/Keizerszaal (zesde étage)
Oosterdokskade 143
1011 DL Amsterdam

ZORG DAT U HET NIET MIST!

5 minuten lopen van Amsterdam Centraal

Prijs?

DE STUDIEDAG
IN EEN NOTENDOP:

Het inschrijfbedrag van 15€
geeft recht op: deelname,
beoordelingsexemplaar,
certificaat, lunch en borrel.

• Een indrukwekkende plenaire lezing
• Twee interactieve workshops per taal
• Geheel verzorgde lunch en borrel
• Certificaat voor elke deelnemer

Voor meer informatie
info@talenland.nl
Tel. +31 (0)888377430
www.talenland.nl
Volg ons via:

Prijs voor
deelname:
15€

Studiedag mvt voor

docenten uit het voortgezet onderwijs

(VMBO/HAVO/VWO)
https://talenland.nl/dag20

8
februari
2020

Programma
Zaterdag, 8 februari
10:00-10:30
10:30- 12:00

Ontvangst met koffie en thee
Plenaire lezing

12:00-13:00

Lunch

13:00-14:30

Workshopronde A
Projectgericht werken creatief naar je hand zetten!
Julie Dassaud

Das Leben nach der Deutschstunde!
Peter van der Hoven

Prepare your students for the 21st Century!
Paul van der Maaden

14:30-14:45

Koffie- en theepauze

14:45- 16:15

Workshopronde B
Differentiatie concreet
Carel van der Burg

Lernziele sind das Ziel! Oder, jetzt seid ihr dran!
Karin Foidl

Differentiation through variation. Let’s get hands-on!
Paul van der Maaden

16:15 -17:00

Borrel en ophalen certificaat van deelname

Workshopleiders
PLENAIRE LEZING

WORKSHOPS FRANS

WORKSHOPS DUITS

Maxi Taal

Projectgericht werken
creatief naar je hand zetten!

Das Leben nach
der Deutschstunde!

Joël Timmerman
Docent Engels

Martijn van Goor
Docent Duits

Marja Odink

Julie Dassaud

Peter van der Hoven

Docente Frans in het
voortgezet onderwijs en lid
van de Didactiekcommissie
Frans van Levende Talen

Docent Duits bij het Tabor College Werenfridus met ervaring in
het lesgeven van de Duitse taal
op verschillende scholen in Nederland, Duitsland en Engeland.

Docent Frans

Docent Frans

In deze jaren verandert er veel op het
Vechtdal College in Dedemsvaart: er is
vanuit een nieuwe schoolvisie een nieuw
onderwijsconcept bedacht, gericht op
de brede vorming van leerlingen.
De secties Engels, Duits en Frans
hebben zich verenigd in één sectie
MVT. We presenteren hoe we vanuit
één schoolvisie een breed gedragen
visie op taal en taalverwerving voor
de moderne vreemde talen hebben
ontwikkeld.
Aan de hand van concrete voorbeelden
laten we zien hoe wij in staat zijn om
leerlingen te enthousiasmeren voor
het leren van een vreemde taal,
met nadrukkelijke aandacht voor
gamification.

Laat je inspireren door voorbeelden uit de methode
“À plus!” en ontdek hoe je taken en projecten
creatief kunt uitvoeren, aanpassen, evalueren
en integreren in het schoolcurriculum en wissel
ideeën hierover uit met andere docenten Frans.

Differentiatie concreet
Carel van der Burg
Trainer binnen MVT

Werkt meer dan 20 jaar bij CPS als
trainer binnen de MVT. Hij is expert
op het gebied van docentvaardigheden en vooral op het gebied
van activeren en differentiëren.

Tijdens deze workshop wordt u verschillende
vormen van differentiatie gepresenteerd, gaat
u deze ook zelf ervaren en zult u naar huis
gaan met concreet toepasbare aanpakken.

Docent Duits

Tijdens deze interactieve wandeling door de methode
Fantastisch! 3 zullen veel praktische lesvoorbeelden naar
voren komen, waarbij de kennis over het land en zijn
inwoners en de communicatie in het Duits centraal staan.

WORKSHOPS ENGELS
Prepare your students
for the 21st Century!
Paul van der
Maaden
Docent Engels

Docent Engels in het
voortgezet onderwijs,
waar hij zijn training
en onderwijs ervaring
inzet om leerlingen
te motiveren d.m.v.
creatieve ‘task-based’
lesmethoden.

Karin Foidl

Ga mee op avontuur en ervaar Bloggers, onze
lesmethode Engels. We nemen samen een
kijkje in één van de units, en zien hoe de
Bloggers "task-based" activiteiten je leerlingen
klaarstomen voor de 21e eeuw.

Docent Duits en Engels op Spring
High, waar er vanuit leerdoelen wordt
gewerkt. Ze heeft taal-leerdoelkaarten voor een doorlopende leerlijn
samen met haar collega’s ontwikkeld.

Differentiation through
variation.
Let's get hands-on!

Lernziele sind das Ziel!
Oder, jetzt seid ihr dran!
Docent Duits

Zonder methode werken kan niet? Jawel hoor! Bij deze workshop
gaan we aan de slag met communicatieve oefeningen die leerlingen
leuk vinden en leerzaam zijn. Er wordt gewerkt vanuit leerdoelen
waardoor de leerlingen bewust zijn van hun eigen leerproces en
er alleen gebruik wordt gemaakt van de Duitse taal tijdens de les.

Paul van der Maaden Docent Engels
Tijdens deze workshop gaat u aan de slag
met een creatieve taakgerichte activiteit en
zult u ontdekken hoe u de leerlingen kunt
motiveren de Engelse taal te gebruiken.

